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માતા-પિતા અ
ને શિક્ષકો માટેની 

સામાન્ય માહિતી

1.0 ર્ક્ષકો અને વાિીઓ મા્ેટની સામાનય માહિતી

1.1 પૃષ્ઠભલૂમ
ધી ઇમલનોઇર એરેરિેન્ટ ઓફ રેડીનેર(IAR) અંગ્ેજી ભાષા આ્ટ્ગર અને ગણણતિાં ઇમલનોઇર લવનિંગ સ્ટાન્ડડ્ગ રને ધયાનિાં રાખીને 3-8 ગ્ેડના વવદ્ાર્થીઓની 
પ્રગવતનું આકલન કરે છે. 

1.2 IAR આકારણી
IARનો પ્રાર્મિક હેતુ વવદ્ાર્થીઓને ગણણત અને અંગ્ેજી ભાષા  કળાિાં તેઓ ્ું જાણે છે અને ્ું કરી ્કે છે તે દ્ા્ગવવા િા્ેટ; વવધાર્થીના ર્ક્ષણિાં ર્ક્ષકોને 
રહાય કરવા; આકારણીિાં તકનીકોનો ઉપયોગ કરવા, અને તિાિ સતરે આગોતરી જવાબદારી વનભાવવા; અને વવદ્ાર્થીઓને કોલેજ અને કારકકદદી િા્ેટ તૈયાર 
કરવા િા્ેટનો છે.

વરંત/પાનખર 2021 ઇમલનોઇર એરેરિેન્ટ ઓફ રેડીનેર કૉમ્પયુ્ટર આધારરત અર્વા કાગળ આધારરત ફોિમે્ટિાં રંચામલત કરવાિાં આવે છે. લખાણનું 
વવશ્ેષણ કરતી વખતે અંગ્ેજી ભાષા આ્્ટર્ગ/ રાક્ષરતા (ELA / L) આકારણીઓ અરરકારક રીતે લખવા પર કેરનરિત કરવાિાં આવે છે.  ગણણતની 
આકારણીઓ કુ્ળતા અને વવભાવનાઓ લાગુ કરવા, ખાર કરીને જિેાં અિૂત્ગ તક્ગની જરૂરીયાત હોય તેવી બહુવવધ- પારાઓ ધરાવતી રિસ્ાઓ રિજવા 
િા્ેટ અને રાધનોના ચોકરાઈ અને રિઢતાપૂવ્ગકના તેિજ વ્યુહાત્મક ઉપયોગ રાર્ે વાસતવવક દુવનયાની રિસ્ાઓ અંગે કેરનરિત છે.  બંને વવષય વસતુ ક્ષેત્ોિાં, 
વવદ્ાર્થીઓએ પ્રવતભાવને પરંદ કરીને અને ખાલી જગયાઓના જવાબ આપીને તેઓએ પ્રાપ્ત કરેલી કુ્ળતા અને જ્ાન દ્ા્ગવ્યું.

1.3 પરરણામોના અિેવાિની રોપનીયતા
IAR પર વ્યક્તિગત વવદ્ાર્થીની કાિગીરી અંગેના પરરણાિો ગુપ્ત હોય છે અને ફતિ 1974 (20 U.S.C.ના પારરવારરક ્ૈક્ષણણક અવધકારો અને ગોપનીયતા 
અવધવનયિ િુજબ જ પ્રકાર્ત ર્ઈ ્કે છે.  વવભાગ 1232g).  એકવત્ત કરાયેલ વવદ્ાર્થીની કાિગીરી અંગેની િાહહતી જાહેરિાં ઉપલબધ કરાવવાિાં આવે છે 
અને તેિાં વ્યક્તિગત વવદ્ાર્થીઓ અર્વા ર્ક્ષકોના નાિ ્ાિેલ હોતા નર્ી.

1.4 આ માર્ટદર ્્ટકાનો િેતુ
આ િાગ્ગદર્્ગકા વ્યક્તિગત વવદ્ાર્થીના અહેવાલો, ્ ાળાના અહેવાલો અને IAR પરરણાિ િા્ેટ પ્રદાન કરેલા રજલલા અહેવાલો પર િાહહતી પ્રદાન કરે છે.  વવભાગ 
2.0, જ ેવ્યક્તિગત વવદ્ાર્થી અહેવાલના તતવોની રૂપરેખા દ્ા્ગવે છે અને રિજાવે છે, તે વાલી રાર્ે ્ેર કરી ્કાય છે.  આ વવભાગ િાતાવપતાને તેિના બાળકની 
્ેટસ્ટના પરરણાિો રિજવાિાં િદદ કર્ે.  વવભાગ 3.0 ્ાળા અને રજલલાના અહેવાલોના તતવોની રૂપરેખા દ્ા્ગવે છે અને રિજૂતી આપે છે.  જવાબદારીના 
અહેવાલ િા્ેટની વ્યક્તિગત રાજ્ય નીવતઓ અને ગણતરીઓ આકારણી અહેવાલ િા્ેટ ઉપયોગિાં લેવાિાં આવતી નીવતઓ અને ગણતરીઓર્ી અલગ હોઈ 
્કે છે. 

આ િાગ્ગદર્્ગકાિાં દ્ા્ગવવાિાં આવેલ નિૂનાના અહેવાલો ફતિ ઉદાહરણના હેતુ િા્ેટ છે.  તેઓ અહેવાલોના િૂળભૂત લેઆઉ્ટ અને તેઓ દ્ા્ગવે છે તે િાહહતી 
બતાવવા િા્ેટ પ્રદાન કરવાિાં આવ્યા છે.  નિૂનાના અહેવાલોિાં કોઈપણ પરીક્ષણ રંચાલનનો વાસતવવક ડ્ેટા ્ાિેલ નર્ી.
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2.0 તતપરતા વ્યક્તિરત વવદ્ારથી અિેવાિ (ISR) નું ઇલિનોઇસ મલૂાંકન સમજવું

2.1 IAR વ્યક્તિરત વવદ્ારથી અિેવાિમાં સ્ોસ્ટના પ્રકાર
IAR પર વવદ્ાર્થીઓના પ્રદ્્ગનનું વણ્ગન સે્લ સ્ોર્ગ, પ્રદ્્ગન સતર અને રબકલેિ પ્રદ્્ગન રૂચકાંકના ઉપયોગર્ી વ્યક્તિગત વવદ્ાર્થી અહેવાલિાં કરવાિાં 
આવ્યું છે.  િાતા-વપતાને તેિના બાળકોની કાિગીરી અનય વવદ્ાર્થીઓની તુલનાિા કેવી છે તે રિજાવવા િા્ેટ અહેવાલના રંબંવધત વવભાગોિાં રાજ્યના રરેરા્ 
પરરણાિો ્ાિેલ છે.

2.1.1 સે્િ સ્ોર
સે્લ સ્ોર એ એક આંકડાકીય િૂલ્ય છે જ ેવવદ્ાર્થીઓના પ્રદ્્ગનનો રારાં્ આપે છે.  બધા વવદ્ાર્થીઓ કરો્ટી રાિગ્ીના રિાન રિૂહનો જવાબ આપતા નર્ી, 
તેર્ી કરો્ટીના વવવવધ સવરૂપો અને રંચાલન વચચે િુશકેલીના અિુક તફાવત િા્ેટ દરેક વવદ્ાર્થીનો કાચો સ્ોર (કરો્ટી રાિગ્ીિાં પ્રાપ્ત કરેલ વાસતવવક પોઇન્ટ) 
રિાયોરજત કરવાિાં આવે છે.  પરરણાિી સે્લ સ્ોર એ એક ગ્ેડ અર્વા કોર્ગ અને રાિગ્ી ક્ષેત્ પૈકીનાં કરો્ટી સવરૂપો અને રંચાલન વષષોિાં ચોક્કર તુલના 
કરવાની િંજૂરી આપે છે. IAR અહેવાલ અંગ્ેજી ભાષા કળા/રાક્ષરતા અને ગણણત િા્ેટ એકંદર સે્લ સ્ોર્ગ પ્રદાન કરે છે, જ ેવવદ્ાર્થીના પ્રદ્્ગનનું સતર નક્કી કરે 
છે.  તિાિ પરીક્ષણો િા્ેટ IAR સે્લ સ્ોરની શ્ેણી 650 ર્ી 850 રુધીની છે.  વધુિાં, IAR અંગ્ેજી ભાષા કળા/રાક્ષરતા અહેવાલો વાંચન અને લેખન બંને 
િા્ેટ અલગ સે્લ સ્ોર પ્રદાન કરે છે. IAR વાંચન સે્લ સ્ોર્ગ 10 ર્ી 90 રુધી હોય છે, અને IAR લેખન સે્લ સ્ોર્ગ 10 ર્ી 60 રુધી હોય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, એક વવદ્ાર્થી જ ે8 ગ્ેડના ગણણત આકારણીના એક સવરૂપિાં એકંદર 800 સે્લ સ્ોર િેળવે છે તે 8 ગ્ેડના ગણણતની આકારણીના કોઈપણ 
અનય સવરૂપ િા્ેટ એકંદર 800 સે્લ સ્ોરની અપેક્ષા રાખે છે.  આ ઉપરાંત, વવદ્ાર્થીનો એકંદર સે્લ અને વવભાવનાઓ અને કુ્ળતાિાં વનપુણતાનું સતર, જ ે
વવદ્ાર્થીએ ગત વષમે અર્વા એ પછીના વષમે રિાન આકારણી લીધી છે તેની રાર્ે તુલના કરવાિાં આવ્ે. 

2.1.2 પ્રદ ્્ટન સતર
દરેક પ્રદ્્ગનનું સતર એ એક વ્યાપક, વગથીય સતર છે જ ેવવદ્ાર્થીના એકંદર સે્લ સ્ોર દ્ારા વ્યાખયાવયત કરવાિાં આવે છે અને વવદ્ાર્થીઓ તેિના ગ્ેડ સતર/
કોર્ગ િા્ેટની અપેક્ષાઓ કેવી રારી રીતે પૂણ્ગ કરે છે તેનું વણ્ગન કરીને એકંદરે વવદ્ાર્થીઓના પ્રદ્્ગનની જાણ કરવા િા્ેટ ઉપયોગિાં લેવાય છે.  પ્રત્ેક પ્રદ્્ગન સતર 
આકારણી િા્ેટના એકંદર સે્લ સ્ોરની શ્ેણી દ્ારા વ્યાખયાવયત કરવાિાં આવે છે.  ઇમલનોઇર િૂલ્યાંકન તતપરતા િા્ેટના પાંચ પ્રદ્્ગન સતર છે:

 • સતર 5: અપેક્ષાઓરી વધારે
 • સતર 4: અપેરક્ષત
 • સતર 3: પ્રસતાવવત અપેક્ષાઓ
 • સતર 2: આંર્ક અપેક્ષાઓ
 • સતર 1: િજી સધુી કોઈ અપેક્ષાઓ પણૂ્ટ નરી

4 અને 5 ના સતરે પ્રદ્્ગન કરતા વવદ્ાર્થીઓએ અપેક્ષાઓ પૂણ્ગ કરી અર્વા અપેક્ષાઓર્ી વધારે, તેઓએ આગાિી ગ્ેડ સતર/કોર્ગ િા્ેટ તતપરતા દ્ા્ગવી છે અને 
અંતે, કોલેજ અને કારકકદદી િા્ેટ ્ટ્ેક પર જાય તેવી રંભાવના છે.  કરો્ટી પ્રદ્્ગન સતરને લગતી વધારાની િાહહતી પરરર્ષ્ટ A િાં િળી ્કે છે.

પફષોિ્ગનર લેવલ ડડસ્કીપ્ટર્ગ (PLDs) વવદ્ાર્થીઓના જ્ાન, કુ્ળતા અને કાિગીરીનું વણ્ગન કરે છે જ ે વવદ્ાર્થીઓ દરેક પ્રદ્્ગન સતરે દરેક 
વવષયવસતુ (ELA / L અને ગણણત) િાં અને દરેક ગ્ેડ સતર/અભયારક્રિિાં જાણવા અને દ્ા્ગવવા િા્ેટ રક્ષિ હોવા જાેઈએ. PLDs  
https://il.mypearsonsupport.com/reporting/ પર ઉપલબધ છે.

2.1.3 સબકિેમ પ્રદ ્્ટન સિૂકાંકો
IAR િા્ેટના રબકલેિ પ્રદ્્ગન રૂચકાંકોનો અહેવાલ ગ્ાકફકલ રજૂઆતોનો ઉપયોગ કરીને કરવાિાં આવે છે જ ેદ્ા્ગવે છે કે વવદ્ાર્થીએ વવષયવસતુ ક્ષેત્ની 
અપેક્ષાઓ પૂણ્ગ કરી હોય અર્વા લગભગ અપેક્ષાઓ રુધી પહોચં્ા હોય તેવા વવદ્ાર્થીઓના રવાિંગી પ્રદ્્ગનના રાપેક્ષિાં કેવું પ્રદ્્ગન કયુિં હતું.

https://il.mypearsonsupport.com
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રબકલેિ પ્રદ્્ગન એ સે્લ સ્ોર્ગ અર્વા પ્રદ્્ગન સતરોને બદલે શ્ેણીઓનો ઉપયોગ કરીને રજૂ કરવાિાં આવે છે.  
 • ઉચિ સતરની તતપરતા - H અક્ષર દ્ારા રજૂઆત
 • મધયમ સતરની તતપરતા - M અક્ષર દ્ારા રજૂઆત
 • નીિિા સતરની તતપરતા -L અક્ષર દ્ારા રજૂઆત

2.2 નમનૂા ISR (ELA/L)

2 માંથી પૃષ્ઠ 1

સ્કોરની શ્રેણી

સ્તર 5

સ્તર 4

સ્તર 3

સ્તર 2

સ્તર 1

બાળકનકો સ્કોરવિદ્ાર્થીઓની ટકાિારી  
દરરેક સ્તરરે 

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક

જન્મ તારીખ: 03/30/2006 આઈડી: EL07040033 ગ્રેડ: 7
ન્મૂનાનું જીલ્ાનું ના્મ

ન્મૂનાનું શાળા એકનું ના્મ
ઈલ્નોઈ

GRADE 7 ELA SPRING/FALL 2021

અંગ્રેજી ભાષા કળા/સાક્ષરતા ્મૂલાંકનનો અહરેવા્, 2020–2021
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈન્ડડ્ડ સ હાઇસૂ્્ પછી કૉ્રેજ અનરે કારકકર્દીની તટૈયારી ્મા ર્ે  યોગય ્્રે ક પર રહરેવા ્મા ર્ે  ર્રરેક ગ્રેડ સતરની આવશયક કુશળતા, સા્મગ્ીનું જ્ાન અનરે રનરા્ડયક રવચારશી્તા 
ક્ષ્મતાઓનું વર્ડન કરરે છરે. ઈલ્નોઈ એસરેસ્મરેન્ ઓફ રરેડીનરેસ (IAR) અંર્ાજ આપરે છરે  કરે  ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈન્ડડ્ડ સ સાથરે પ્ર થમનામ કરેવી રીતરે સફળતાપૂવ્ડક ગરતશી્ રહરેશરે.

IL Parent Portal ની ્મુ્ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે ત્મારા બાળકની કા્મગીરીના પરરરા્મો ઓન્ાઇન જરેવા ્મા ર્ે  નીચરેના કોડનો ઉપયોગ કરો. 
jbTHBGrT4sTV

સ્ોર્સનો અથ્સ શું થા્ય છરે?

વત્ડ્માન શશક્ષરનું વર્ડન કરવા ્મા ર્ે  રાજ્ય શશક્ષર બોડડે IAR સ્ોસ્ડનરે પાંચ પ્રવીરતા સતરો્માં 
રવભાશજત કયા્ડ છરે :
• ત્મારા શશક્ષકોનરે 7્મા ગ્રેડની ભાષા કળા/સાક્ષરતા્માં રવરવધ પ્રાવીણય સતરોની ્ાક્ષણરકતા 

હોય એવા કુશળતા અનરે રનરા્ડયક રવચારશી્તાના ઉર્ાહરરો આપવા કહો.
• ઉર્ાહરરોની રવસ્તૃત શ્રેરી ્મા ર્ે ,  

https://il.mypearsonsupport.com/reportingની ્મુ્ાકાત ્ો

હંુ આ અહરેવાલનો ઉપ્યોગ કરેવી રીતરે કરી શકંુ?

ત્મારા શશક્ષકોનરે પૂછો:
• આ રરપો ્્ડ  ભાષા કળા અનરે સાક્ષરતા્માં ્મારા બાળકની વત્ડ્માન શક્તિ અનરે 

પડકારો રવશરે શું કહરે છરે?
• આ વષડે ્મારા બાળકની સબળ પ્રગરત્માં ્મર્ર્ કરવા ્મા ર્ે  શશક્ષકો શું કરી રહ્ા 

છરે?
• આ વષડે  ્મારા બાળકની સબળ પ્રગરત્માં ્મર્ર્ કરવા ્મા ર્ે  અ્મરે ઘરરે શું કરી 

શકીએ?

તમારા બાળકનો સ્ોર
પ્ર થમનામ એ 2021 ની IAR ્માં 746નો 7્મો ગ્રેડ સ્ોર પ્રાપ્ત કયયો. આ સ્ોર 
શટૈક્ષણરક કુશળતા અનરે જ્ાનના વત્ડ્માન સતરો અનરે નવા શટૈક્ષણરક કાયયો શીખવા ્મા ર્ે  
્ાગુ અરજી કરવા ્મા ર્ે  વત્ડ્માન ક્ષ્મતાનો અંર્ાજ આપરે છરે.  સા્માનય રીતરે ઉચચ 
સ્ોર ભાષા કળા/સાક્ષરતાના જ્ાનની એક સબળ શ્રેરી અનરે આ જ્ાનનરે વધુ જટ્્ 
શટૈક્ષણરક કાયયો અનરે સ્મસ્ાઓ ્મા ર્ે ્ાગુ કરવાની વધુ ક્ષ્મતાનરે પ્રરતબબબંબત કરરે છરે.

એ યાર્ રાખવું અગત્યનું છરે  કરે ત્મારા બાળકનો IAR સ્ોર તરેના વત્ડ્માન શશક્ષરનો 
અંદાજ છરે. ત્મારા બાળકનો સ્ોર 12.3 પોઇન્  જર્ે ્ો વધારરે અથવા ઓછો હોઈ 
શકરે છરે. જરે તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ર્ેસ્  આપી હશરે તો આ ત્મારા બાળકના સ્ોર્માં 
અપરેબક્ષત ફરેરફારના અંકો છરે.  સ્ોસ્ડ્માં ઓછા તફાવતનું વધુ અથ્ડઘ્ન ન કરવું 
જરેઈએ.

એ યાર્ રાખવુ ં્મહ્વપરૂ્ડ છરે કરે ભતૂકાળનુ ંપ્રર્શ્ડન ભારવ શટૈક્ષણરક રવકાસ અનરે સફળતા 
રનધા્ડરરત કરતું નથી. ઉચચ ગુરવત્ા સાથરેનું શશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્રયત્ો અનરે 
સં્ગ્નતા ભરવષયના પ્રર્શ્ડનનરે રનધા્ડરરત કરવા્માં ્મર્ર્ કરરે છરે.
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પૃષ્ઠ 2 માંથી 2

વાંચન અને લેખનની તત્પરતાના ્પાંચ વવસતારોમાં બારીકાઇભર્યું અવલોકન

કૉલેજ અને કારકકર્દીની યોગય તૈયારી કરવા માટે, વવદ્ાથથીઓએ કુશળતા, સામગ્ીનું જ્ાન અને વનરાણાયક-વવચારશીલતાઓની વવશાળ શ્ેરીને ર્રેક ગ્ેડ સતરે  શીખવાની જરૂર છે.  ઘરીવાર, તે અલગ-
અલગ ર્રે વવકસસત થાય છે કારરકે તેમાં વ્યક્તિગત સશક્ષકો અને શાળાઓના  અભયાસક્રમની પ્ાથમમકતામાં તફાવત, વવદ્ાથથીઓના રસ-રૂચી અને શાળા બહારના અનુભવોમાં તફાવત તેમજ અનય 
ઘરા પરરબળો અસર કરે છે.

ર્રેક ક્ષેત્રની શ્ેરીઓના H-ઉચચ, M-મધરમ, અથવા  L-નીચલા સતરે તમારા બાળકની કામગીરી મુકીને IAR વાંચન અને લેખનના પાંચ ક્ષેત્રોમાં વવધાથથીની તૈયારીનું વરણાન કરે છે.  વનરાણાયક 
સામગ્ીના કાયણાક્ષેત્રમાં તમારા બાળકની કામગીરીને જારવાથી તમને તમારા બાળકના ભવવષયના શૈક્ષણરક વવકાસને સમથણાન આપવા માટે તેના સશક્ષકો સાથે વધુ અસરકારક વાતચીત કરવા સક્ષમ 
બનાવે છે.

 ઉચચ સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટેે તમારા બાળકના સશક્ષક(કો)ને પૂછો કે કેવી રીતે તમારા બાળકને શાળા અને ઘર બંનેમાં વધુ મજબૂતાઇ પ્ાપ્ત કરવા માટે પડકારી શકાય.

 મધયમ સતરની તતપરતાના અંર્ાજ માટે, તમારા સશક્ષક(કો)ને પૂછો કે શાળામાં કામ દ્ારા અને ઘરની પ્વૃસતિઓ દ્ારા તમારા બાળકને આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવામાં કેવી રીતે મર્ર્ કરી 
શકાય.

 નીચલા સતરની તૈયારીના અંર્ાજ માટે તમારા બાળકના સશક્ષક(કો)ને વધારાના સમથણાન માટે કહો અને તમારા બાળકને શાળામાં ગ્ેડ-સતરની અપેક્ષાઓ પૂરી કરવા અને તમારા બાળકને 
ટેકો આપવા માટે ઘરે સહાય કરવા માટે કયા સ્ોતો ઉપલબધ છે તે અંગે પર પૂછો.

પ્રથમનામ મધરનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક

આ ્પાંચ કે્ષત્ોમાં તૈરાર થરેલા વવદ્ાથથીઓ સફળતા્પવૂ્વક કરે છે:

સાહિત્યિક લખાણ

કાલપવનક કથાઓ, નાટક અને કવવતાનું વાંચન અને વવશ્ેષર

માહિતીપ્રદ લખાણ

બબન-કાલપવનક લખાર, ઈવતહાસ, વવજ્ાન અને કલાઓનું વાંચન અને વવશ્ેષર

શબદાવલી

શબર્ોનો શું અથણા થાય છે તે વનધાણારરત કરવા માટે અનુભવ, સંર્ભણા અને વવશ્ેષરનો 
ઉપયોગ કરવો

લેખખત અખભવ્યક્તિ

વવદ્ાથથીઓએ જ ેવાંચું છે તેમાંથી સારી રીતે વવકસસત લખાર તૈયાર કરવું

ભાષાની ્પરં્પરા અને પ્રથાઓન્યં જ્ાન અને ઉ્પરોગ

માનક અંગ્ેજીના વનયમોનો ઉપયોગ કરીને લખાર તૈયાર કરવું

એકંદરે વાંચન એકંદરે લેખન

H

M

L

વવદ્ાથથીની વવકાર ટકાવારી
રવદ્ાથથીની રવકાસ ્કાવારી એ ત્મારા બાળકની શટૈક્ષણરક વતૃરધિનરે તરે જ  સ્મયાંતરરે અનય ઈલ્નોઈનાં રવદ્ાથથીઓની વતૃરધિ સાથરે સરખાવરે છરે. 50 ની રવકાસ ્કાવારી એ સરરેરાશ છરે. 50 થી ઉપરની 
રવકાસ ્કાવારીઓ સરરેરાશ કરતાં વધુ પ્રગરત ર્શા્ડવરે છરે. 50 થી નીચરેની રવકાસ ્કાવારી સરરેરાશ કરતાં ઓછી પ્રગરત ર્શા્ડવરે છરે.

આ વષડે ત્મારા બાળકનો સ્ોર 55 ્કા ઈલ્નોઈનાં રવદ્ાથથીઓ જરેઓનરે પાછ્ા વષ્ડ(ષયો)ની આકારરી્માં ત્મારા બાળકનરે જર્ે ્ો સ્ોર ્મળ્ો હતો તરેના જર્ે ્ો અથવા તરેના કરતા વધુ સારો છરે.

અત્યંત રવકશસત વાંચન પ્રાવીણય અત્યંત રવકશસત ્રેખન પ્રાવીણય

ઓછંુ  રવકશસત વાંચન પ્રાવીણય ઓછંુ  રવકશસત ્રેખન પ્રાવીણય
* તમારા બાળકનો સ્ોર 10 થી 90ના માપદંડ પર 55 હતો * તમારા બાળકનો સ્ોર 10 થી 60 ના માપદંડ પર 25  હતો

ત્મારા બાળક*નો સ્ોર

ત્મારા બાળક*નો સ્ોર

H

H

L

M

M

K

L

G

H

I

J



વસંત/પાનખર 2021 IARસ્કોરના રરપકોર્ટની અર્ટઘરન માર્ટદર્્ટકા 5

IA
R વ્ય

ક્તિ
ગત વિધાર્થી 

અ
હેિાલ (ISR)ની સમજણ

 

2.3 નમનૂા ISR (રણણત)

2 માંથી પૃષ્ઠ 1

સ્કોરની શ્રેણી

સ્તર 5

સ્તર 4

સ્તર 3

સ્તર 2

સ્તર 1

બાળકનકો સ્કોરવિદ્ાર્થીઓની ટકાિારી  
દરરેક સ્તરરે 

3

પ્રથમનામ મધ્યનામનો પ્રથમઅક્ષર. અટક

જન્મ તારીખ: 12/31/2010 ID : MA04040042 ગ્રેડ: 3
ન્મૂનાનું જીલ્ાનું ના્મ

ન્મૂનાનું શાળા એકનું ના્મ
ઈલ્નોઈ

ગ્રેડ ૩ ગણિત SPRING/FALL 2021

ગણરત ્મૂલાંકનનો અહરેવા્, 2020-2021
ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈન્ડડ્ડ સ હાઇસૂ્્ પછી કૉ્રેજ અનરે કારકકર્દીની તટૈયારી ્મા ર્ે  યોગય ્્રે ક પર રહરેવા ્મા ર્ે  ર્રરેક ગ્રેડ સતરની આવશયક કુશળતા, સા્મગ્ીનું જ્ાન અનરે રનરા્ડયક રવચારશી્તા 
ક્ષ્મતાઓનું વર્ડન કરરે છરે. ઈલ્નોઈ એસરેસ્મરેન્ ઓફ રરેડીનરેસ (IAR) અંર્ાજ આપરે છરે  કરે  ઈલ્નોઈ ્રનિંગ સ ટ્ૈન્ડડ્ડ સ સાથરે પ્ર થમનામ કરેવી રીતરે સફળતાપૂવ્ડક ગરતશી્ રહરેશરે.

IL Parent Portal ની ્મુ્ાકાત ્ો https://il-results.pearsonaccessnext.com પર, અનરે ત્મારા બાળકની કા્મગીરીના પરરરા્મો ઓન્ાઇન જરેવા ્મા ર્ે  નીચરેના કોડનો ઉપયોગ કરો. 
x8ZpHbGzDkwr

સ્ોર્સનો અથ્સ શું થા્ય છરે?

વત્ડ્માન શશક્ષરનું વર્ડન કરવા ્મા ર્ે  રાજ્ય શશક્ષર બોડડે IAR સ્ોસ્ડનરે પાંચ પ્રવીરતા સતરો્માં 
રવભાશજત કયા્ડ છરે :

• ત્મારા શશક્ષકોનરે 3જ ગ્રેડના ગણરત્માં રવરવધ પ્રાવીણય સતરોની ્ાક્ષણરકતા હોય એવા 
કુશળતા અનરે રનરા્ડયક રવચારશી્તાના ઉર્ાહરરો આપવા કહો

• ઉર્ાહરરોની રવસ્તૃત શ્રેરી ્મા ર્ે ,  
https://il.mypearsonsupport.com/reportingની ્મુ્ાકાત ્ો

હંુ આ અહરેવાલનો ઉપ્યોગ કરેવી રીતરે કરી શકંુ?

ત્મારા શશક્ષકોનરે પૂછો:

• આ અહરેવા્ ્મારા બાળકની ગણરત્માં વત્ડ્માન શક્તિ અનરે પડકારો રવશરે શું કહરે 
છરે?

• આ વષડે ્મારા બાળકની સબળ પ્રગરત્માં ્મર્ર્ કરવા ્મા ર્ે  શશક્ષકો શું કરી રહ્ા 
છરે?

• આ વષડે  ્મારા બાળકની સબળ પ્રગરત્માં ્મર્ર્ કરવા ્મા ર્ે  અ્મરે ઘરરે શું કરી 
શકીએ?

તમારા બાળકનો સ્ોર
 પ્ર થમનામ એ 2021 ની IA R્માં 722નો 3જરે ગ્રેડ સ્ોર પ્રાપ્ત કયયો. આ સ્ોર 
શટૈક્ષણરક કુશળતા અનરે જ્ાનના વત્ડ્માન સતરો અનરે નવા શટૈક્ષણરક કાયયો શીખવા ્મા ર્ે  
્ાગુ અરજી કરવા ્મા ર્ે  વત્ડ્માન ક્ષ્મતાનો અંર્ાજ આપરે છરે.  ઉચચ સ્ોસ્ડ સા્માનય 
રીતરે ગણરતના જ્ાનની વધુ ્મજબૂત શ્રેરીઓનરે તથા તરે જ્ાનનરે વધુ જટ્્ શટૈક્ષણરક 
કાયયો અનરે સ્મસ્ાઓ પર ્ાગુ કરવાની ઉંચી ક્ષ્મતાનરે પ્રરતબબબંબત કરરે છરે.

એ યાર્ રાખવું અગત્યનું છરે  કરે ત્મારા બાળકનો IAR સ્ોર તરેના વત્ડ્માન શશક્ષરનો 
અંદાજ છરે. ત્મારા બાળકનો સ્ોર 10.1 પોઇન્  જર્ે ્ો વધારરે અથવા ઓછો હોઈ 
શકરે છરે. જરે તરે/તરેરીએ અનરેકવાર ર્ેસ્  આપી હશરે તો આ ત્મારા બાળકના સ્ોર્માં 
અપરેબક્ષત ફરેરફારના અંકો છરે.  સ્ોસ્ડ્માં ઓછા તફાવતનું વધુ અથ્ડઘ્ન ન કરવું 
જરેઈએ.

એ યાર્ રાખવુ ં્મહ્વપરૂ્ડ છરે કરે ભતૂકાળનુ ંપ્રર્શ્ડન ભારવ શટૈક્ષણરક રવકાસ અનરે સફળતા 
રનધા્ડરરત કરતું નથી. ઉચચ ગુરવત્ા સાથરેનું શશક્ષર અનરે રવદ્ાથથીના પ્રયત્ો અનરે 
સં્ગ્નતા ભરવષયના પ્રર્શ્ડનનરે રનધા્ડરરત કરવા્માં ્મર્ર્ કરરે છરે.
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Students who are ready in these four areas are successfully:

L MAJOR CONTENT M EXPRESSING MATHEMATICAL REASONING

Solving problems involving proportional relationships,
adding, subtracting, multiplying and dividing with
rational numbers, and linear expressions, equations,
and inequalities

Creating and justifying logical mathematical solutions
and analyzing and correcting the reasoning of others

H ADDITIONAL & SUPPORTING CONTENT L MODELING & APPLICATION

Solving problems involving circumference, area,
surface area, volume, statistics, and probability

Solving real-world problems, representing and solving
problems with symbols, reasoning quantitatively, and
strategically using appropriate tools

FIRSTNAME M. LASTNAME

To stay on track for college and career readiness, students need to learn a wide range of skills, content
knowledge, and critical-thinking abilities at every grade level. Often, these develop at different rates because of
differences in the curricular priorities of individual teachers and schools, differences in students’ interests and
out-of-school experiences, and many other factors.

The IAR describes readiness in five areas of reading and writing by placing your child's performance at either the
H-Higher, M-Middle, or L-Lower level of the range for each area. Knowing your child's performance in critical
content domains enables you to have a more effective conversation with your child's teachers to support future
academic growth.

H For Higher level readiness estimates, ask your teacher(s) how your child can be challenged to build even
deeper strengths both in school and at home.

M ForMiddle level readiness estimates, ask your teacher(s) how your child can be helped to exceed in this
area through work at school and activities at home.

L
For Lower level readiness estimates, ask your teacher(s) about the additional supports your child needs
at school to meet grade-level expectations and what resources are available to help you support your child
at home.

Student Growth Percentile
A student growth percentile compares your child's academic growth with the growth of other Illinois students over time. A
growth percentile of 50 is average. Growth percentiles above 50 indicate greater-than-average progress. Growth percentiles
below 50 indicated less-than-average progress.

Your child’s score this year is the same as or better than 43 percent of Illinois students who had a similar score to your child on
the assessment in a previous year(s).

A CLOSER LOOK AT FOUR AREAS OF MATHEMATICS READINESS
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2.4 વ્યક્તિરત વવદ્ારથી અિેવાિોનું વણ્ટન

2.4.1 સામાનય માહિતી

A.  ઓળખ વવષેની માહિતી
વવદ્ાર્થીના વ્યક્તિગત અહેવાલિાં વવદ્ાર્થીનું નાિ, જનિ તારીખ, વવદ્ાર્થીની રાજ્ય ID, આકારણી કરવાિાં આવ્યું હોય ત્ારનું ગ્ેડ સતર, રજલલાનું નાિ, ્ાળાનું 
નાિ અને રાજ્યનું નાિ રૂરચબદ્ધ કરવાિાં આવે છે.  અહેવાલની ડાબી બાજુના બોક્સિાં પણ આકારણી કરવાિાં આવી હોય ત્ારેનું ગ્ેડ સતર દ્્ગવવાિાં આવે 
છે.

B.  અિેવાિનું વણ્ટન
અહેવાલનું વણ્ગન આકારણીનું ગ્ેડ સતર, આકારણી કરવાિાં આવેલ રાિગ્ી ક્ષેત્ (અંગ્ેજી ભાષા કળા/રાક્ષરતા અર્વા ગણણત), અને આકારણી વષ્ગ પ્રદાન 
કરે છે.  તે આકારણી અને સ્ોર અહેવાલની રાિાનય ઝાંખી પણ પૂરી પાડ ેછે. 

C.  પેરન્ટ પો્ટ્ટિ
વ્યક્તિગત વવદ્ાર્થી અહેવાલોિાં િાતા-વપતા િા્ેટ વવદ્ાર્થી અહેવાલો િેળવવા અને અહેવાલ રિજૂતી વવડડઓ ની જાણ IL પેરન્ટ પો્ટ્ગલ દ્ારા કરવા િા્ેટની 
િાહહતી ્ાિેલ છે. પેરન્ટ પો્ટ્ગલ પર પ્રવે્ કરી ્કાય છે https://il-results.pearsonaccessnext.com.  ISR પેરન્ટ પો્ટ્ગલ વવભાગિાં રાઇ્ટિાં 
પ્રવે્ કરવા િા્ેટ જરૂરી એક્સેર કોડ ્ાિેલ છે. 

D.  અિેવાિનો ઉપયોર કેવી રીતે કરવો
આ વવભાગ િાતાવપતા તેિના બાળકના ર્ક્ષક (કો) રાર્ે ચચા્ગ ્રૂ કરવા િા્ેટ અહેવાલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી ્કે છે તે િા્ેટનું િાગ્ગદ્્ગન પૂરં પાડ ેછે.  
વવદ્ાર્થીઓ ્ટ્ેક પર રહેવા િા્ેટ આવશયક કૌ્લ્ય ્ીખી રહાં છે તે રુવનશ્ચિત કરવા િા્ેટ િાતા-વપતાએ અને ર્ક્ષકોએ વનયમિત રીતે ચેક-ઇન કરવું િહતવપૂણ્ગ 
છે.  િાતાવપતા તેિના બાળકની ્ક્તિ અને જરૂરરયાતોને રિજવા િા્ેટ અને તેના અર્વા તેણીના ર્ક્ષણને આધાર આપવા િા્ેટના રંરાધનોને ઓળખવા િા્ેટ 
ર્ક્ષકો રાર્ે કાિ કરવા િા્ેટ અહેવાલિાં આપેલી િાહહતીનો ઉપયોગ કરી ્કે છે. 

2.4.2 એકંદરે આકારણી સ્ોસ્ટ

E.  એકંદર પ્રદ ્્ટનની ગ્ાફફક સારે રજૂઆત:  એકંદરે સે્િ સ્ોર અને પ્રદ ્્ટન સતર
આ ગ્ાકફક પાંચ પ્રદ્્ગનના સતરનું અને જ્યાં વવદ્ાર્થીનો એકંદર સે્લ સ્ોર પ્રદ્્ગન સે્લ રાર્ે ક્થિત ર્યેલ છે તેનું રચત્ પૂરં. પાડ ેછે વવદ્ાર્થીનો સ્ોર કાળા રંગના 
વત્કોણ દ્ારા રૂચવવાિાં આવે છે જ ેએકંદર સે્લ સ્ોર્ગની શ્ેણી રાર્ે ક્થિત હોય છે જ ેદરેક પ્રદ્્ગન સતરને વ્યાખયાવયત કરે છે.  એકંદર સે્લ સ્ોર્ગની શ્ેણીઓ 
ગ્ાકફકની નીચે દ્ા્ગવવાિાં આવી છે. ELA / L અને ગણણત બંનેના તિાિ ગ્ેડ સતર િા્ેટ પ્રદ્્ગન સતર 2 રુધી પહોચંવા િા્ેટ જરૂરી સે્લ સ્ોર 700 છે, પ્રદ્્ગન 
સતર 3 િા્ેટ તે 725 છે, અને પ્રદ્્ગન સતર 4 િા્ેટ તે 750 છે.  પ્રદ્્ગન સતર 5 રુધી પહોચંવા િા્ેટ જરૂરી સે્લ સ્ોર બદલાતો હોય છે.  દરેક પ્રદ્્ગન સતર િા્ેટના 
સે્લ સ્ોર શ્ેણીની રંપૂણ્ગ રૂરચ િા્ેટ પરરર્ષ્ટ A નો રંદભ્ગ લો. 

F. તમારા બાળકનો સ્ોર
અહેવાલનો આ વવભાગ તિારા બાળકના એકંદર સે્લ સ્ોરર્ી રંબંવધત િાહહતી તેિજ જાે તેની/તેણીની વારંવાર કરો્ટી લેવાિાં આવે તો તે સ્ોરિાં અપેશ્ક્ષત 
ફેરફારોનો અંદાજ પૂરો પાડ ેછે.

https://il-results.pearsonaccessnext.com
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G.  વવદ્ારથીના વવકાસની ્ટકાવારી (SGP)

વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારી એક વષ્ગર્ી લઈને બીજા વષ્ગ રુધીના વવદ્ાર્થીના સ્ોર્ગને ્ટ્ેક કરીને વવદ્ાર્થીની વ્યક્તિગત પ્રગવતનો અંદાજ લગાવે છે. 1 ર્ી 99 ની 
શ્ેણી રાર્ે, ઉચચ રંખયા એ ઉચચ વૃવદ્ધનું પ્રવતવનવધતવ કરે છે અને વનમ્ન રંખયા ઓછી વૃવદ્ધનું પ્રવતવનવધતવ કરે છે.  આ િાહહતી પ્રદ્્ગન સતર ઉપરાંત, વવદ્ાર્થી, 
ર્ક્ષકો, અને રંભાળ રાખનારને વવદ્ાર્થીના ર્ક્ષણને વધુ રારી રીતે રિજવાિાં રહાય કરવા િા્ેટ આપવાિાં આવે છે. SGP અને વવદ્ાર્થીના વત્ગિાન સ્ોર 
બંનેને જાેતાં એ વવદ્ાર્થીએ એક વષ્ગર્ી બીજા વષ્ગ રુધીિાં ્ું ્ીખેલ છે તેનું વધુ વ્યાપક રચત્ પ્રદાન કરે છે.

વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારી એ કોઈપણ વવદ્ાર્થીના પ્રદ્્ગનની તુલના રાજ્યના તેના અર્વા તેણીના ્ૈક્ષણણક રહભાગીઓની રાર્ે કરે છે.  "્ૈક્ષણણક રહભા-
ગીઓ" નો અર્્ગ એ રાજ્યના એવા વવદ્ાર્થીઓ છે જિેની અગાઉના વષ્ગ (વષષો) િાં આ વવદ્ાર્થી જેવી રિાન આકારણી કરવાિાં આવી હતી અને રિાન સ્ોર 
હાંરલ કયષો હતો.  વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારી એ ્ૈક્ષણણક રહભાગીઓની ્ટકાવારી રૂચવે છે કે જ ેિા્ેટ વવદ્ાર્થીએ વધારે સ્ોર કયષો હતો. 

િો્ટાભાગના બાળ રચકકતરકોની ઓકફરની કદવાલ પર, ઊંચાઈ અને વજન િા્ેટના વૃવદ્ધ ચા્ટ્ગ  હોય છે.  તે આ બાળક અનય બાળકોની તુલનાિાં કેવું છે તે રિ-
જવાિાં િદદ કરે છે.  ઉદાહરણ તરીકે, જ ેબાળકની ઊંચાઈ 45 િી ્ટકાવારીિાં આવે છે તે આ ઉંિરે 45% કરતા વધારે બાળકો જ્ેટલા ઊંચા અર્વા તેનાર્ી 
વધુ છે.  વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારીનું રિાન રીતે અર્્ગઘ્ટન કરવાિાં આવે છે, પરંતુ િાપ એ વૃવદ્ધ રિવષ્ટએ લેવાિાં આવે છે.  વવદ્ાર્થીનો કરો્ટી સ્ોર પોઇન્્ટરિાં 
"અપેશ્ક્ષત" કરતા નીચે હોઇ ્કે છે, પરંતુ તે વવદ્ાર્થી તેના અર્વા તેણીના ્ૈક્ષણણક રહભાગીઓની તુલનાિાં ઉચચ વૃવદ્ધ (સ્ોરિાં રુધારો) ધરાવતા હોઈ 
્કે છે.  તેનાર્ી વવપરીત, ઉચચ કરો્ટી સ્ોર ધરાવતા વવદ્ાર્થીિાં વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારી ઉચચ ન હોઈ ્કે જાે વવદ્ાર્થીએ તેના અર્વા તેણીના ્ૈક્ષણણક 
રહભાગીઓની તુલનાિાં રિય જતાં એ્ટલા રુધારણા દ્ા્ગવ્યા ન હોય.

વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારી વષમે દર વષમે વવદ્ાર્થી કેવી રીતે પ્રદ્્ગન કરે છે તે વનધા્ગરરત કરવા િા્ેટ ઉપયોગી બને છે.  ઉદાહરણ તરીકે, જાે વવદ્ાર્થીનો ગણણતનો 
કુલ સ્ોર છેલલા વષ્ગ કરતાં બદલાય છે, તો ્ું તે અર્્ગપૂણ્ગ છે કે નહી?ં  જાે વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારી 50 હોય, તો આ વવદ્ાર્થીની લાક્ષણણક વૃવદ્ધને દ્ા્ગવે છે.  
વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારી 50 હોય એ્ટલે કે આ વવદ્ાર્થી 50 િી ્ટકાવારીિાં છે: 50% વવદ્ાર્થીઓએ રિય જતાં સ્ોર્ગિાં ઓછો વધારો િેળવ્યો હતો, અને 
50% એ રિય જતાં સ્ોર્ગિાં વધારે કે કોઈપણ વધારો િેળવ્યો ન હતો. 

વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારીનો ્ક્ય તે્ટલા ડ્ેટાનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરવાિાં આવે છે.  વવદ્ાર્થીઓની વૃવદ્ધ રિાન સ્ોર્ગવાળા ્ૈક્ષણણક રહભાગીઓની 
તુલનાિાં િાપવાિાં આવે છે.  ઉદાહરણ તરીકે, ગ્ેડ 3 ગણણત અને 4 ગ્ેડ ગણણતના વગ્ગિાં "અપેશ્ક્ષત" સ્ોર ધરાવતા વવદ્ાર્થી પારે આ વષ્ગના ગ્ેડ 5 ની 
ગણણતના આકારણી િા્ેટ ્ટકાવારી શ્ેણી હ્ે જ ે3 અને 4 ગ્ેડના ગણણત આકારણી પર રિાન (અપેશ્ક્ષત) વૃવદ્ધ કરનારા રહભાગીઓની રરખાિણીિાં તેિની 
વૃવદ્ધ પર આધારરત છે.  જાે આ વવદ્ાર્થી પારે 3 ગ્ેડના ગણણત િા્ેટ સ્ોર નર્ી, તો વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારી એક અગાઉના વષ્ગના સ્ોર પર આધારરત હ્ે.  
જાે કોઈ વવદ્ાર્થીએ પ્રર્િ વાર આ આકારણીિાં ભાગ લીધો હોય, તો વવદ્ાર્થીની વૃવદ્ધની ્ટકાવારીની ગણતરી ્ક્ય નર્ી. 

3 ગ્ેડના વવદ્ાર્થીઓ અને 4 ગ્ેડના કે્ટલાક વવદ્ાર્થીઓ િા્ેટના વ્યક્તિગત વવદ્ાર્થી અહેવાલોિાં વવદ્ાર્થી વૃવદ્ધ ્ટકાવારી ્ાિેલ કરવાિાં આવ્ે નહી,ં કારણકે 
આ વવદ્ાર્થીઓ અગાઉના વષષોિાં રિાન આકારણીિાં ભાગ લીધો ન હતો.  
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2.4.3 સબકિેમ શે્ણી દ્ારા પ્રદ ્્ટન

H. સબકિેમ શે્ણી
અંગ્ેજી ભાષા કળા/રાક્ષરતા િા્ેટની દરેક અહેવાલ શ્ેણીિાં વવર્ષ્ટ કુ્ળતા રિૂહ (રબકલેમર) હોય છે જ ેવવદ્ાર્થીઓ IAR પર દ્ા્ગવે છે.  રબકલેમર ગણણત 
િા્ેટ પ્રદાન કરવાિાં આવે છે પરંતુ અંગ્ેજી ભાષા કળા/રાક્ષરતાની જિે તે અહેવાલ શ્ેણીિાં રૂરચબદ્ધ નર્ી.  દરેક રબકલેિ શ્ેણીિાં રબકલેિ ઓળખવા િા્ેટનું 
્ીષ્ગક, વવદ્ાર્થીના પ્રદ્્ગનની રજૂઆત કરતું સપષ્ટતા રચહ્ન, અને વવદ્ાર્થી રબકલેિની અપેક્ષાઓને પૂણ્ગ કરે છે કે કેિ તે અંગેની રિજૂતી ્ાિેલ છે. 

I.  સબકિેમ પ્રદ ્્ટન સિૂકાંકો
વવદ્ાર્થીની રબકલેિ શ્ેણી એ દ્ા્ગવે છે કે વવદ્ાર્થીએ રબકલેિિાં કે્ટલું રારં પ્રદ્્ગન કયુિં છે.  એકંદર અને અહેવાલ શ્ેણીના સ્ોર્ગની જિે, દરેક રબકલેિ િા્ેટ 
વવદ્ાર્થીઓની વનપુણતાના િાપનો અંદાજ રાિાનય, અંતગ્ગત િાપનના ધોરણો િુજબ કરવાિાં આવે છે.  તે સે્લના 1-2 સતરના પ્રદ્્ગનને “ નીચલા સતરની 
તતપરતાન”ે તરીકે વગથીકૃત કરવાિાં આવી છે. સતર 3 ની શ્ેણીિાં પ્રદ્્ગનને “ િધયિ સતરની તતપરતાને ” તરીકે વગથીકૃત કરવાિાં આવ્યું છે અને સતર 4–5 
શ્ેણીિાં પ્રદ્્ગનને “ ઉચચ કક્ષાની તતપરતા ” તરીકે વગથીકૃત કરવાિાં આવ્યું છે. 

રબકલેિ પ્રદ્્ગન એ સે્લ સ્ોર્ગ અર્વા પ્રદ્્ગન સતરોને બદલે શ્ેણીઓનો ઉપયોગ કરીને રજૂ કરવાિાં આવે છે. 

 • ઉચિ સતરની તતપરતા - H અક્ષર દ્ારા રજૂઆત  
 • મધયમ સતરની તતપરતા - M અક્ષર દ્ારા રજૂઆત 
 • નીિિા સતરની તતપરતાને L  દ્ારા રજૂ કરવામાં આવે છે

J.  સબકિેમ પ્રદ ્્ટન સિૂક ગ્ાફફક્સનું વણ્ટન
દરેક રબકલેિ િા્ેટ વવદ્ાર્થીનું પ્રદ્્ગન રબકલેિ પ્રદ્્ગન રૂચક રાર્ે રચહહ્નત ર્યેલ હોય છે.

 • ઉલિેખખત સબકિેમ મા્ેટ H અક્ષર એ રૂચવે છે કે વવદ્ાર્થીએ "ઉચચ સતરની તતપરતા દ્ા્ગવી છે", જનેો અર્્ગ એ ર્ાય છે કે વવદ્ાર્થીનું રબકલેિ 
પ્રદ્્ગન એ પ્રદ્્ગન સતર 4 અર્વા 5 રાર્ે રુરંગતતાની વનપુણતાના સતરને પ્રવતશ્બશં્બત કરે છે.  આ રબકલેિ શ્ેણીના વવદ્ાર્થીઓ રંભવત 
રબકલેિ વવષયવસતુના ક્ષેત્િાં ભવવષયના અભયારિાં રફળતાપૂવ્ગક જાેડાવા િા્ેટ ્ૈક્ષણણક રીતે રારી રીતે તૈયાર છે અને તેઓને રૂચનાત્મક 
રમૃવદ્ધની જરૂર પડી ્કે છે. 

 •  ઉલિેખખત સબકિેમ મા્ેટનો M અક્ષર એ રૂચવે છે કે વવદ્ાર્થીએ "િધયિ સતરની તતપરતા દ્ા્ગવી છે" તેનો અર્્ગ એ ર્યો કે વવદ્ાર્થીનું રબકલેિ 
પ્રદ્્ગન, એ પ્રદ્્ગન સતર 3 રાર્ે રુરંગતતાની વનપુણતાના સતરને પ્રવતશ્બશં્બત કરે છે.  આ રબકલેિ શ્ેણીના વવદ્ાર્થીઓ રંભવત રબકલેિ 
વવષયવસતુના ક્ષેત્િાં ભવવષયના અભયારિાં રફળતાપૂવ્ગક જાેડાવા િા્ેટ વધુ ્ૈક્ષણણક રિર્્ગનની જરૂર છે. 

 • ઉલિેખખત સબકિેમ મા્ેટ L અક્ષર એ રૂચવે છે કે વવદ્ાર્થીએ "વનમ્ન સતરની તતપરતા દ્ા્ગવી છે", જનેો અર્્ગ એ ર્ાય છે કે વવદ્ાર્થીનું રબકલેિ 
પ્રદ્્ગન એ પ્રદ્્ગન સતર 1 અર્વા 2 રાર્ે રુરંગતતાની વનપુણતાના સતરને પ્રવતશ્બશં્બત કરે છે. આ રબકલેિ શ્ેણીના વવદ્ાર્થીઓ રંભવત 
વવષયવસતુના ક્ષેત્િાં ભવવષયના અભયારિાં રફળતાપૂવ્ગક જાેડાવા િા્ેટ ્ૈક્ષણણક રીતે રારી રીતે તૈયાર નર્ી.  આવા વવદ્ાર્થીઓને રબકલેિ 
વવષયવસતુના ક્ષેત્િાં રરવદ્ધ વધારવા િા્ેટ રૂચનાત્મક હસતક્ષેપોની જરૂર હોય છે.

2.4.4 શે્ણીનું અિેવાિ આપીને પ્રદ ્્ટન

નોધં: ગણણત િા્ેટ, અહેવાલ શ્ેણીઓ ્ાિેલ નર્ી. આ કારણોરર, નિૂનાના ગણણત ISR પર J અને K િા્ેટ કોઈ િાક્ગર્ગ નર્ી.

K.  અિેવાિ શે્ણી
અંગ્ેજી ભાષા કળા/રાક્ષરતા િા્ેટ, ત્ાં બે અહેવાલ શ્ેણીઓ છે, વાંચન અને લેખન, જ ેબોલ્ડ ્ીષ્ગક દ્ારા દ્ા્ગવવાિાં આવેલ છે.
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L. શે્ણી સે્િ સ્ોરની જાણ કરીને પ્રદ ્્ટન
અંગ્ેજી ભાષા કળા/રાક્ષરતાના વવદ્ાર્થીના વ્યક્તિગત અહેવાલો િા્ેટ, દરેક અહેવાલ શ્ેણી િા્ેટ વવદ્ાર્થી પ્રદ્્ગનને એકંદર સે્લના સ્ોરર્ી અલગ સે્લ પર 
સે્લ સ્ોર (વવભાગ 2.1.1 નો રંદભ્ગ લો) તરીકે પ્રદાન કરવાિાં આવે છે. આ કારણોરર, દરેક અહેવાલ શ્ેણી િા્ેટના સે્લ સ્ોર્ગનો રરવાળો એકંદર સે્લના 
સ્ોરને રિાન નહી ંહોય. રંદભ્ગ િા્ેટ, આ વવભાગિાં દરેક અહેવાલ શ્ેણીના સે્લ સ્ોર્ગ (એ્ટલે કે, વાંચન િા્ેટ 10-90 અને લેખન િા્ેટ 10-60) ્ાિેલ છે. 

એકંદરે (અર્વા “રારાત્મક”) સે્લ સ્ોર્ગની જિે, દરેક અહેવાલ શ્ેણીિાં વવદ્ાર્થીઓની વનપુણતાના િાપનો અંદાજ એક રાિાનય, અંતગ્ગત િાપન સે્લ િુજબ 
કરવાિાં આવે છે.  વાંચવા િા્ેટ, સતર 4 નું પ્રદ્્ગન ધોરણ 50 ના સે્લ સ્ોર પર રે્ટ કરવાિાં આવ્યું છે.    લેખન િા્ેટ, સતર 4 નું પ્રદ્્ગન ધોરણ 35 ના સે્લ 
સ્ોર પર રે્ટ કરવાિાં આવ્યું છે.  આ રીતે, વવદ્ાર્થી વાંચનિાં 50 અર્વા લેખનિાં 35 પ્રાપ્ત કરીને કલેઇિની અપેક્ષાઓને પહોચંી વળે છે તેવું ગણવાિાં આવ્ે. 
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